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  שיחה תשיעית    ||||    עמוד המוסרעמוד המוסרעמוד המוסרעמוד המוסר

  

        בורא מאורי האשבורא מאורי האשבורא מאורי האשבורא מאורי האש

כדי .  סותרותןשאינ, י הופעות אלוקיותתם את הרגש והשכל כשיאנחנו מסביר

  .לבאר זאת נראה את ההסבר של הרב בהבדל בין עבר להווה

בית שמאי בית שמאי בית שמאי בית שמאי , , , , כי פליגי בבוראכי פליגי בבוראכי פליגי בבוראכי פליגי בבורא, , , , דברא משמעדברא משמעדברא משמעדברא משמע, , , , לא פליגילא פליגילא פליגילא פליגי, , , , בברא כולי עלמאבברא כולי עלמאבברא כולי עלמאבברא כולי עלמא, , , , אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבא''''""""

זה הוא כלל זה הוא כלל זה הוא כלל זה הוא כלל . . . . ''''בורא נמי דברא משמעבורא נמי דברא משמעבורא נמי דברא משמעבורא נמי דברא משמע, , , , ובית הלל סבריובית הלל סבריובית הלל סבריובית הלל סברי, , , , ראראראראדעתיד למיבדעתיד למיבדעתיד למיבדעתיד למיב, , , , בוראבוראבוראבורא, , , , אומריםאומריםאומריםאומרים

אף שחידוש הבריאה מצד שפע אף שחידוש הבריאה מצד שפע אף שחידוש הבריאה מצד שפע אף שחידוש הבריאה מצד שפע . . . . בריאה בלשון עברבריאה בלשון עברבריאה בלשון עברבריאה בלשון עברהההה    מוסכם שראוי לומר ברכות של יחשמוסכם שראוי לומר ברכות של יחשמוסכם שראוי לומר ברכות של יחשמוסכם שראוי לומר ברכות של יחש

, , , , סדרי התפילהסדרי התפילהסדרי התפילהסדרי התפילהממממ    שהוציאו מזהשהוציאו מזהשהוציאו מזהשהוציאו מזה ,,,,""""חחחח""""לעושה אורים גדולים כללעושה אורים גדולים כללעושה אורים גדולים כללעושה אורים גדולים כל: : : : כאמורכאמורכאמורכאמור"""", , , , תמידתמידתמידתמידממממ    הקיום הואהקיום הואהקיום הואהקיום הוא

ם החובה הראשית ם החובה הראשית ם החובה הראשית ם החובה הראשית  אמנ אמנ אמנ אמנ,,,,עשה בראשיתעשה בראשיתעשה בראשיתעשה בראשיתממממ    שהוא יתברך מחדש הוא בטובו בכל יום תמידשהוא יתברך מחדש הוא בטובו בכל יום תמידשהוא יתברך מחדש הוא בטובו בכל יום תמידשהוא יתברך מחדש הוא בטובו בכל יום תמיד

יותר יותר יותר יותר הההה    כ גם כל הדבריםכ גם כל הדבריםכ גם כל הדבריםכ גם כל הדברים""""עעעע', ', ', ', ידוש ידיעה וחידוש רצון מלפניו יתידוש ידיעה וחידוש רצון מלפניו יתידוש ידיעה וחידוש רצון מלפניו יתידוש ידיעה וחידוש רצון מלפניו יתחחחח    היא לבאר שאין שוםהיא לבאר שאין שוםהיא לבאר שאין שוםהיא לבאר שאין שום

בר לגבי החכמה הקדומה של יוצר בר לגבי החכמה הקדומה של יוצר בר לגבי החכמה הקדומה של יוצר בר לגבי החכמה הקדומה של יוצר עעעע    הם בתורהם בתורהם בתורהם בתור, , , , שאצלינו הם בתור עתידים והויםשאצלינו הם בתור עתידים והויםשאצלינו הם בתור עתידים והויםשאצלינו הם בתור עתידים והוים, , , , מחודשיםמחודשיםמחודשיםמחודשים

        """"1111....יסודי הוא המורה עבר בבירוריסודי הוא המורה עבר בבירוריסודי הוא המורה עבר בבירוריסודי הוא המורה עבר בבירורהההה    כ הלשוןכ הלשוןכ הלשוןכ הלשון""""עעעע    ....הההה""""בראשית בבראשית בבראשית בבראשית ב

ה מחדש כל הזמן את "שהקבהיא ת ידיעה אח,  חשובותשני ידיעותכאן יש 

 אומר הרב. הכל שלם ואין שינוי, שאין חידוש היא ידיעה שניה .הבריאה

יותר חידוש מהידיעה  שהיאהכוונה  ,"החובה הראשית"שהידיעה השניה היא 

אז הראשון הוא שאין שינוי , ה"אם יש סדר ביחסים שלנו עם הקב .הראשונה

  .בידיעה מתקוד וזה העובדה -רצון

  

אלא אלא אלא אלא , , , , ונוטיהםונוטיהםונוטיהםונוטיהם    בורא שמייםבורא שמייםבורא שמייםבורא שמיים, , , ,  הרים ובורא רוח הרים ובורא רוח הרים ובורא רוח הרים ובורא רוחיוצריוצריוצריוצר, , , , מיתיב רב יוסף יוצר אור ובורא חושךמיתיב רב יוסף יוצר אור ובורא חושךמיתיב רב יוסף יוצר אור ובורא חושךמיתיב רב יוסף יוצר אור ובורא חושך''''""""

מתוך שהעבר וההוה מתוך שהעבר וההוה מתוך שהעבר וההוה מתוך שהעבר וההוה     ''''וכווכווכווכו, , , , בברא ובורא כולי עלמא לא פליגי דברא משמעבברא ובורא כולי עלמא לא פליגי דברא משמעבברא ובורא כולי עלמא לא פליגי דברא משמעבברא ובורא כולי עלמא לא פליגי דברא משמע,,,, רב יוסף רב יוסף רב יוסף רב יוסףאמראמראמראמר

יש לנו     2222"""",,,,תברך אליהתברך אליהתברך אליהתברך אליהיייי    אויים להרשם יחד בציור אחד על ערך הבריאה ביחש הבוראאויים להרשם יחד בציור אחד על ערך הבריאה ביחש הבוראאויים להרשם יחד בציור אחד על ערך הבריאה ביחש הבוראאויים להרשם יחד בציור אחד על ערך הבריאה ביחש הבורארררר    הםהםהםהם

            .ל הווה שיחס של עבר וגם יחסגם 

הבינינו יחוסינו אל בוראינו יתברך הבינינו יחוסינו אל בוראינו יתברך הבינינו יחוסינו אל בוראינו יתברך הבינינו יחוסינו אל בוראינו יתברך בבבב    ,,,, מצד הכנתינו אל הציור המוסרי המשלימנו מצד הכנתינו אל הציור המוסרי המשלימנו מצד הכנתינו אל הציור המוסרי המשלימנו מצד הכנתינו אל הציור המוסרי המשלימנו]]]]אבלאבלאבלאבל[[[[""""

עלינו להשכיל כי ההוה הוא מתהוה עלינו להשכיל כי ההוה הוא מתהוה עלינו להשכיל כי ההוה הוא מתהוה עלינו להשכיל כי ההוה הוא מתהוה , , , , אור מרצונו הטובאור מרצונו הטובאור מרצונו הטובאור מרצונו הטובוווו    שמו בכל רגע לקבל חייםשמו בכל רגע לקבל חייםשמו בכל רגע לקבל חייםשמו בכל רגע לקבל חיים

אין בערכו יתעלה שום אין בערכו יתעלה שום אין בערכו יתעלה שום אין בערכו יתעלה שום שששש    ,,,,ולענין ההכשר המדעי שעלינו להשכילולענין ההכשר המדעי שעלינו להשכילולענין ההכשר המדעי שעלינו להשכילולענין ההכשר המדעי שעלינו להשכיל. . . . תמדת שפע טובותמדת שפע טובותמדת שפע טובותמדת שפע טובוהההה    יייי""""עעעע

של [    כ ראוי שתהיינה המלותכ ראוי שתהיינה המלותכ ראוי שתהיינה המלותכ ראוי שתהיינה המלות""""עעעע. . . . קדומה בתור עברקדומה בתור עברקדומה בתור עברקדומה בתור עברהההה     בחכמתו בחכמתו בחכמתו בחכמתוכ כבר הוא הכלכ כבר הוא הכלכ כבר הוא הכלכ כבר הוא הכל""""אאאא, , , , שינוישינוישינוישינוי

מורות בתוארם כדמות הוה ויהיו בהבנתם מורות בתוארם כדמות הוה ויהיו בהבנתם מורות בתוארם כדמות הוה ויהיו בהבנתם מורות בתוארם כדמות הוה ויהיו בהבנתם , , , , יפור הבריאהיפור הבריאהיפור הבריאהיפור הבריאהסססס     המורות על המורות על המורות על המורות על]הברכות

  . העבראתגם  להבין אנחנו צריכיםאבל , השפה היא הווית    """"....ברברברברעעעע    ככככ""""גגגג

                                                 
  .ב,  שמיניפרק, עין איה ברכות 1
  .סעיף ג, שם 2
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תועלת המוסרית שצריך תועלת המוסרית שצריך תועלת המוסרית שצריך תועלת המוסרית שצריך לללל    ת צריכהת צריכהת צריכהת צריכהלפי שהידיעה הזאלפי שהידיעה הזאלפי שהידיעה הזאלפי שהידיעה הזא, , , , פי המובן הגלויפי המובן הגלויפי המובן הגלויפי המובן הגלוי ל ל ל לההההההוה יהיההוה יהיההוה יהיההוה יהי""""

. . . . בעל לב רחב ובעל לב קצרבעל לב רחב ובעל לב קצרבעל לב רחב ובעל לב קצרבעל לב רחב ובעל לב קצר, , , , קבל ההכשר המועיל הזהקבל ההכשר המועיל הזהקבל ההכשר המועיל הזהקבל ההכשר המועיל הזהלללל    והכל שויםוהכל שויםוהכל שויםוהכל שוים, , , , תמש בה בכל עתתמש בה בכל עתתמש בה בכל עתתמש בה בכל עתלהשלהשלהשלהש

    """"....כ עברכ עברכ עברכ עבר""""לשון מורה גלשון מורה גלשון מורה גלשון מורה גהההה    וההבנה הפנימית מחכמתוההבנה הפנימית מחכמתוההבנה הפנימית מחכמתוההבנה הפנימית מחכמת, , , , ואר המלה יוצר ובורא הוא הוהואר המלה יוצר ובורא הוא הוהואר המלה יוצר ובורא הוא הוהואר המלה יוצר ובורא הוא הוהתתתת    ככככ""""עעעע

 -כלומר היסוד המדעי, דיעה הראשית היא עברהי, קודםמ נולפי מה שאמר

 -ים לבנות עולם מוסרי כשאנו בא- הגלויאבל לפי. כל שלםהאומר ש, הכללי

כי כי כי כי """"    .אותנטי, שהכל מקורי, אז חשובה דווקא הידיעה של הווה, אדםששייך ל

מצד חכמתו העליונה יתברך שאין בה מצד חכמתו העליונה יתברך שאין בה מצד חכמתו העליונה יתברך שאין בה מצד חכמתו העליונה יתברך שאין בה , , , , עבר שביצירהעבר שביצירהעבר שביצירהעבר שביצירההההה    להשלמת השכל ראוי להשכיל כחלהשלמת השכל ראוי להשכיל כחלהשלמת השכל ראוי להשכיל כחלהשלמת השכל ראוי להשכיל כח

וסרי להגביר הרגש של וסרי להגביר הרגש של וסרי להגביר הרגש של וסרי להגביר הרגש של ממממ    פ שהידיעה של יחש ההוה היא יסודפ שהידיעה של יחש ההוה היא יסודפ שהידיעה של יחש ההוה היא יסודפ שהידיעה של יחש ההוה היא יסוד""""ואעואעואעואע. . . . ינוי ולא חידושינוי ולא חידושינוי ולא חידושינוי ולא חידוששששש    לאלאלאלא

 האמונות  האמונות  האמונות  האמונות יייילשורשלשורשלשורשלשורשל יחש העבר הוא עיקר גדול ל יחש העבר הוא עיקר גדול ל יחש העבר הוא עיקר גדול ל יחש העבר הוא עיקר גדול שששש     יסוד הידיעה יסוד הידיעה יסוד הידיעה יסוד הידיעהממממ""""ממממ, , , , ויראתוויראתוויראתוויראתו' ' ' ' אהבת דאהבת דאהבת דאהבת ד

להבליט להבליט להבליט להבליט , , , , שמעשמעשמעשמעממממ    דבראדבראדבראדברא, , , ,  במובן בורא במובן בורא במובן בורא במובן בוראההההכ הקפידא גדולה שיהיכ הקפידא גדולה שיהיכ הקפידא גדולה שיהיכ הקפידא גדולה שיהי""""עעעע    ....קרי התורהקרי התורהקרי התורהקרי התורהעעעע    הישרות שלהישרות שלהישרות שלהישרות של

אפילו כל הדברים המתחדשים מחריצות אפילו כל הדברים המתחדשים מחריצות אפילו כל הדברים המתחדשים מחריצות אפילו כל הדברים המתחדשים מחריצות וווו    ,,,,החכמה הקדומה שמצדה הכל הוא בתור עברהחכמה הקדומה שמצדה הכל הוא בתור עברהחכמה הקדומה שמצדה הכל הוא בתור עברהחכמה הקדומה שמצדה הכל הוא בתור עבר

קדומה קדומה קדומה קדומה הההה    פ חכמתופ חכמתופ חכמתופ חכמתו"""" ע ע ע עכ לא יפעל כל חידוש לסור מרצונו המונחכ לא יפעל כל חידוש לסור מרצונו המונחכ לא יפעל כל חידוש לסור מרצונו המונחכ לא יפעל כל חידוש לסור מרצונו המונח""""עעעע    ....האדם ותבונת כפיוהאדם ותבונת כפיוהאדם ותבונת כפיוהאדם ותבונת כפיו

  """"....הההה""""בבבב

הבדל בין לימוד  לותמקביל הן. עבר והווה, שתי תפיסות כאן הרב מתאר

צריך דווקא לחדש את , 3 היסוד המוסרישהיא,  או בברכה,פילהת ב.לתפילה

, שכלוב. רגע מחייה ומחדש את העולםל רגע וה בכ"שהקב, הנקודה של ההווה

  . צריך לדעת את העבר,בלימוד

ההבדל בין תפיסה הוא כמו , סה של ההווהיתפיסה של העבר לתפההבדל בין ה

חשוב זה  למדען מה ש.פיסה של אומן את המציאותתל, את המציאותשל מדען 

איך , איך שהמציאות מנכיחה את עצמה, ות של המציא4המבנה הקריסטלי

יד על הופעה  איך אפשר להג.אסור שיהיה שינויכאן , שהיא מעמידה את עצמה

 יצרי מאדםאדםאדםאדםכש.  שיש בה טעות או לשנות שיש בה דברים שצריך,תשל השלמו

שעוד כמה או , אז צריך לשנות אותוו טוב  יצא שהמוצר לאיתכןי, מוצר

 . לקדמהלהתאים את המוצר המיושן יתפתח ויצטרכו  העולם,יםשנ או חודשים

 היא מופיעה , מנכיחה את עצמה במציאותהשלמות האלוקית ודאי שכשאבל

 לכן מצד ?נויך לדבר על שיי מה שי,ת בצורה הכי שלמה שיכולה להיו,כפרי בשל

  .החכמה הכל יופיע בצורה שלמה

יש הבדל בין . חס האינטימייהנושא הוא ה, בתפיסה של האומןומת זאת לע

המציאות היא פרי , ם על המציאותיבאובייקט אנחנו מדבר .קט לסובייקטאוביי

בלתי , נטי אותיחסהוא ש, יקט של סובייחס  אבל יש גם.בשל של שלמות

                                                 
בניגוד ליסוד המדעי שהוא המבט , הסובייקטיבי, הוא מרחב החיים האנושי, היסוד המוסרי 3

 .ה"של הקב
 .ולא רק מקומי, סדר פנימי ארוך טווחהינו , מבנה קריסטלי 4
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 רגע אחד והוא לא רגש שעבר עליו . בכל רגע ורגעמתחדשהוא   לכן,אמצעי

, ריםנטיות של הדב לכן מבחינת האות.כבר לא מרגיש, 5נמצא בבעיההתחדש 

  . של הווה הואיחסה, המקוריות

 יחסה הרגשי ההווי ויש את יחס ה יש את,שתי התפיסות האלו לא סותרות

 אחד נוגעיםהם לא , שיש לאדםיחסים י נש אלו,  שינוי בולם שאיןהשכלי הש

  .שניב

  

        האופי של הרגשהאופי של הרגשהאופי של הרגשהאופי של הרגש

, תכונהו  אופיתופעה רוחנית היא .אחדבמימד  לא נמצאות רק  רוחניותתופעות

הוא לא רק תכונה , כך גם כשאנו מדברים על רגש. ופיע בהרבה מימדיםמפי או

  .מרחבה  את כלממילא הוא ממלא, הוא אופי רוחני, של האדם

  

היא  ,איך שאנחנו מרגישים את הדברים, יהיסוד הטבעשל  ,הרגש הבריאות של

 ,אם יש השתפכות הנפש.  מול הגודל האלוקיהדיעמהלומר  כ- השתפכות הנפש

 ממילא השכל לא צריך .הספקו ןבדוהא, הניכור, ותישש תחושת התאז אין את

ציאות שלווה ורגועה והשכל  המ.היסטריבאופן יקנות פילוסופית להתעסק בדי

   .במימדים הפנימיים שלו, יינים שלועסוק בענ

 מבינה -  קומה שמבינהמעליהו, שמרגישהיש קומה , קומותבנוי אדם ה

, הדמותמ חלק הקומה התחתונה היא .מושגים כוללים, מרחבים, פרספקטיבות

  בא משיעורהוא,  לא בא מספקבשייכותהצורך  - אינטימייםהרגשות ה אלו

ולא מוח , יהיה כמו לב האדם ,כשכל הקומות מלאות .קומה של האישיות שלו

הרצון נותן לו את ,  מכיל בתוכו גם רצון וגם רגשהשכל של הלב . מנותק,לבד

ל כך חשוב לו  לכן לא כ.תן לו את העניין הזה של ההתחדשותוהרגש נו, החופש

 לאשלו   הקיום.תואילו לו חשוב החופש וההתחדשו, יםקבעמ המבנים ,המבנים

  הפרי הבשל, עצמו המבנה הוא רק התוצאה של הדבר.הגיוניהמבנה המ נובע

  .דבר שבנוי לתלפיותנוצר פה יש לו חכמה מכיוון ש -של השכל

  

 שבה נמצאים כל היסודות 'מסגרת'הוא ה ,הביטוי רגש הוא עשיר מאוד

 הזו  לא בא למעט את העושר של התופעה'מסגרת' הדיבור על .התרבותיים

  אותואנחנו הסברנו. הוא מרחב מלא שהרגש  לדעתחשוב. שנקראת רגש

 כמו, היסודות הקיומיים שמתוכם הכל צומח ,הוא המציאות, בעיקר כמו קרקע

                                                 
  .שלט, פרק תשיעי, ברכות, עין איה 5
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 איך הרגש  מתאר שהרבסוגיותהרבה יש  .את הכלשמצמיחה  ,קרקע רעננה

 על גבי מימד, ה על גבי שכבהשכב, יםהוא בנוי מרבדים שונ, יוקעי הזה בנהקר

הוא , שלו המלא  היותרהרגש במובן .הקרקע, זה עדיין הבסיסכל אבל , מימד

 או יכול להיות גם קירותהוא ,  את התופעה וחייםו מרגישיםאיך אנחנ

  .תקרה -ה גם כמו המונאדכ"אח, שזה תמיכה סביבתית, 6עמודים

 אבל הבמה היא לא רק .ית מופיעהה המציאות האלוה שעליבמהההרגש הוא 

ו בהיכל  בכיכר אמציגים אם יש הבדל גדול מאד בין. כמו בית אלארקע ק

היא מכילה את כל ,  היא כמו היכל או ארמון'השתפכות הנפש' .מפואר

   .המימדים

, מהיש מצד אחד את החכ, אם מברכים עבר או הווה, בסוגיה של הברכה

 רגע ה מחדש בכל"בא ואומר שהקבשויש את הצד הרגשי , שאומרת שאין שינוי

 ,מתחוללת היא היכןאבל  .מהכחההיא הייתי אומר שהיצירה . מציאותאת ה

  .זה שייך לרגש, באיזה מקום, יא מתחוללתבמה ה ובאיז

 האישי של יחס הוא מגלה את ה.'י בעל תכליתהבלת'מגיע עד , ול הזהכל המכל

 הוא ראש השנה, ראש השנה קשור מאוד ל.לפני שיש לו מטרה, ה לעולם"הקב

 איך שהוא מופיע -'ההופעה האלוהית'אבל לא מלכות של , ל המלכותהחג ש

הבלתי 'הנקודה העיקרית של  .'הבלתי בעל תכלית'מלכות של אלא  - בשלמות

 רק אהו, כמו ילד בגן .שהוא לא עושה שום דבר חוץ מלשחקהיא ', בעל תכלית

תו מכינים אוכבר בגיל הזה ,  מחנכים בגן כברם היו. מטרהםבלי שו, משחק

  .זאת הארה אלוקית, טרהמ  אין, במובן המקורי שלולרגשאבל . לאוניברסיטה

  

שם הרגש  ,7נמוןיקהבסוגיה של עצי  רואים את זה . מקום נמוךהואשרגש יש 

 , הידע,התקשורת, הכלכליים,  המדיניים, הפוליטייםהחיים, הוא קליפה

 ',קיבוץ'לזה קורא הרב  . ומגושמיםהמקומות הכי ארציים,  הכלכלה,החקלאות

 לא משנה . וקנאהשנאה, םשוביניזורא של אצל אומות העולם יוצא מזה ריח נ

תמיד , ת הפנימיותאו התכונו, הדתות או הפילוסופיה הםניע את זה אם מה שמ

הוא  'הקיבוץ' ,אלוקי  הואהמקום הכי נמוך שראלים  אבל בע.ריח רעמשם יצא 

  . אלוקי

הם נמצאים ו,  כמו יופי והרמוניה, יותר גם יסודות עליוניםהרגש הואל אב

  .כמו יהלום, למעלה

                                                 
 .אחד ליין ואחד למים,  שני צינורותבמזבח היו.  צינורות-ל ביטוי מקביל לעמודים"יש בחז 6
  .מ, פרק שישי, שבת, עין איה 7
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זו  היא והחכמה, עצמה היצירה הואהרגש  ש הפוךלמה לא להסביר :אלהש

  ?נותנת רק את המבנה, שמסביב

יוצא שאני הסברתי שהרגש  , כמשהו שימושי'מסגרת' אם מבינים :שובהת

, היצירהמק מהותי  היא חל'מסגרת'ה .מתכוון לזהאני לא  .משמש את החכמה

 ,טכניֿ השכל הוא לא מבנֿי,גם כשאני מדבר על השכל .אבל יש לה תפקיד אחר

ם יתפקידמדובר באבל בכל זאת . גם כן מלא חיים ועושר,  חים כן עצמו גהשכֿל

 ים יכולדברים האלוה , ומה זה פילוסופיה מי שלא מכיר מה זה אומנות.שונים

גם ו, הרי ועש צריך השכלה רחבה להבין בשביל,בכלל. להישמע לו סתם מילים

צריך ,  קצרות לפעמים יש לנו מחשבות.המון עבודה פנימית והתבוננות פנימית

  ....אולי לעשות על זה תשובה

        

        ההנהגה הריבוניתההנהגה הריבוניתההנהגה הריבוניתההנהגה הריבונית

צריך שישכיל כי צריך שישכיל כי צריך שישכיל כי צריך שישכיל כי וווו    ,,,,האדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל, , , , ל דברל דברל דברל דברשששש    כללוכללוכללוכללו""""

י י י י """"עעעע    ----שהכל צפוי לפניו מראש מקדם שהכל צפוי לפניו מראש מקדם שהכל צפוי לפניו מראש מקדם שהכל צפוי לפניו מראש מקדם , , , , מעשיםמעשיםמעשיםמעשיםהההה    אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלאין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלאין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלאין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כל

ישרות המה ישרות המה ישרות המה ישרות המה הההה    א צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיוא צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיוא צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיוא צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיו""""ככככ    ----    פעולת התפלהפעולת התפלהפעולת התפלהפעולת התפלה

משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות וווו    וכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חיים, , , , לפי ערכו ותכונתולפי ערכו ותכונתולפי ערכו ותכונתולפי ערכו ותכונתו

ה ה ה ה עושעושעושעושוווו    הוא מצליחהוא מצליחהוא מצליחהוא מצליח, , , , בהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםבהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםבהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםבהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםשששש    לפי צד ההשלמהלפי צד ההשלמהלפי צד ההשלמהלפי צד ההשלמה

פי הערך שראוי להכירם בתור פי הערך שראוי להכירם בתור פי הערך שראוי להכירם בתור פי הערך שראוי להכירם בתור ככככ    אבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לא. . . . אותם על זה הצד שכוננם יוצרםאותם על זה הצד שכוננם יוצרםאותם על זה הצד שכוננם יוצרםאותם על זה הצד שכוננם יוצרם

א בתור חוקים יבשים איתנים א בתור חוקים יבשים איתנים א בתור חוקים יבשים איתנים א בתור חוקים יבשים איתנים """"ככככ, , , , ליו הפעולה המוסריתליו הפעולה המוסריתליו הפעולה המוסריתליו הפעולה המוסריתעעעע    ענינים שצריכים הם לפעולענינים שצריכים הם לפעולענינים שצריכים הם לפעולענינים שצריכים הם לפעול

א ישמשו אצלו א ישמשו אצלו א ישמשו אצלו א ישמשו אצלו לללל    ותחת אשרותחת אשרותחת אשרותחת אשר. . . . הוא מוציא אותם מתכונתםהוא מוציא אותם מתכונתםהוא מוציא אותם מתכונתםהוא מוציא אותם מתכונתם, , , , בבבב""""כבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוהההה    כחקיכחקיכחקיכחקי

ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות יייי    א עודא עודא עודא עוד""""ככככ, , , , תפקידם להיטיב עניני המוסרתפקידם להיטיב עניני המוסרתפקידם להיטיב עניני המוסרתפקידם להיטיב עניני המוסר

והן והן והן והן , , , , מד צדקמד צדקמד צדקמד צדקלללל    ומחזירים אותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לאומחזירים אותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לאומחזירים אותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לאומחזירים אותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לא, , , , עשים רעיםעשים רעיםעשים רעיםעשים רעיםממממ    ככככ""""אחריהן גאחריהן גאחריהן גאחריהן ג

        8888""""....מזכירין עונותיו של אדםמזכירין עונותיו של אדםמזכירין עונותיו של אדםמזכירין עונותיו של אדם

צריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון צריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון צריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון צריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון וווו, , , , כלכלכלכל ההנהגה הריבונית לא תחסרההנהגה הריבונית לא תחסרההנהגה הריבונית לא תחסרההנהגה הריבונית לא תחסר""""

 מה שהסברנולפי     """"....י פעולת התפלהי פעולת התפלהי פעולת התפלהי פעולת התפלה"""" ע ע ע ע----    שהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדם    ,,,,מעשיםמעשיםמעשיםמעשיםהההה    כלכלכלכל

 .השכלדורשת ה יאה לכן. שאין בה שינוי, כמהח שההנהגה הריבונית היא האיוצ

 אלא, )כמו בדייקנות הפילוסופית ( באופן שליליאיננו השכלה' ישכיל'כאן 

יה קשורה ִאְר    תמיד    . צריך ליחס לו את השלמות מצד ההשכלה. אמיתיבאופן

   .חוכמה שמקיפה את הכלכאן יש , לכן זה צפוי, מהכחל

  

                                                 
 .כג, פרק תשיעי, עין איה ברכות 8
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. 'טעם'הוא ה, יהסובייקטיב, לבין היסוד האומנותי,  בין החכמה והמדעההבדל

 ככה, ים למה שהוא אומרהסברהוכחות ו חכם צריך להביא .'טעם'לאומן יש 

 אחד אוהב .ככה הוא אוהב -האומן לא יכול להביא הוכחהואילו .  בנויהחכמה

 . עניין של טעם-בעים עדינים שבקושי רואים אותםצבעים עזים ואחד אוהב צ

 של הת זה בסוגימסביר א הרב . עניין של טעם-זיקה כזו ואחד כזואחד אוהב מו

   .9בצלאל

אז ,  הוא אומר כן אני מביןאם,  סוגיה בגמראשואלים אדם אם הוא הביןכש

א זה סימן שהו,  יכול להסביראם הוא לא, ם הוא יכול להסבירשואלים אותו א

ומת זאת על.  ומסובביםעל סיבותו שהשכל בנוי על הקשרים בגלל, לא הבין

   .היא יותר עניין של טעם, לת להסביראו דווקא היכוההבנה היא ל, באמונה

  

הכל בנוי כמו , זו נקודה חשובה. כמה האלוקית הכל בנוי לתלפיותחמצד ה

 התפילה היא .'הכל צפוי' זה הפשט ,י צעדצעד אחר ,שלב על גבי שלב, שצריך

שימצא קרבת  ","מרגש לב טהור ישא תפילה", שפיכת הנפש, אותנטית, רגשית

 שאלת לכן, הוא לא שלב על גבי שלב, בנוי אחרתהרגש  ."אלוקים לפי רגשותיו

המימדים האלו  . ושניהם נכונים,מימדים שני אלו. קושיה נה אי'השינוי'

ולכל , ה ושל המציאות"של הקבהם מימדים  אלא , האדםאצללא רק נמצאים 

 דרך השכל ושיג את העולםהוא דרך אחת לה הרגש .שפה אחרתיש  מימד

מציה ותחושה  יש לגיטידרכיםלשתי ה,  שונות אחת מהשניההם השגות, אחרת

  .של לכתחילאיות גמורה

לפעמים .  נכון,קודם כל . או שיש שינוי או שאין שינוי: סתירהכאןנראה שיש 

 החלוקה כמו . סותרל כךאיך שאנחנו מסבירים זה לא כ , דבר שני.יש סתירות

 אנחנו פוגשים את .לבין היסוד האובייקטיבי, נטיתאו-הסובייקטיביבין היסוד 

 יש לנו תפיסות אובייקטיביות ויש לנו תפיסות -בכל רגע בחיים שלנו ההבדל

 אנחנו חיים איך אנחנו .יחדשתיהן את בו זמנית חנו חיים ואנ, סובייקטיביות

 שאלואנחנו גם חיים , בתוך העצמיות שלנו, יחסים לכל דבר ודבר בתוכנוימת

 , מכילה מימדים שונים יצירה מלאה ושלמה. מדע, אובייקטיבים,אמיתייםחיים 

 הסתירה . הרגש מתאר הווה והשכל מתאר עבר.מציאות כזומאין צורך לפחד 

,  במציאות,יש לנו שתי אחיזות ביש .שתי שפות שונות שאלוקיימת בגלל 

   .אחיזה רגשית ואחיזה שיכלית

  

                                                 
  .לא, פרק תשיעי, ברכות, עין איה 9



 7

         הרגשי הרגשי הרגשי הרגשיהמרחבהמרחבהמרחבהמרחב

 הבסיס של הכל  אבל כאשר. הוא קודם כל בסיסהעולם הרגשי, כמו שאמרנו

פגש עם העולמות הקיומיים רוצים לה, כשהטבע שלנו, הוא קרבת אלוקים

היסוד  ,יש צד שהרגש. הכל נראה אחרת, ור אחרהכל נמצא במיש -ה"הקב

יש כמו ש .מרחב מלא, אבל הוא גם דמות שלמה, ס לכלהוא הבסי, האותנטי

ת יעל גביו נבנו ,בסיסב מתחילהם י ההבדל בינ',ויש אומן סוג יג 'אומן סוג א

  .דמות שלמה עם הארה אחרת לגמרי

 לא בא להגיד שהרגש הוא לא חלק אני, כשאני מסביר שהרגש הוא המקום

 המקום הוא חלק מהותי של ?יתבסופו של דבר איפה היצירה נעש, מהיצירה

א עצמה נוטלת הי, ויש במה שהיא אקטיבית, ה שהיא סטטיתמ יש ב.היצירה

   .בהקשר של הרגשודאי שזה נכון  .בהצגה, חלק בפעילות

אנחנו רגילים . הוא לא חד מימדי,  כמו כל תופעה רוחנית-יש חיים גם בשכל

 'עולם הבא', דבר חי ם ה'םחיי עול', אבל השכל הוא דבר חי, לשכל שהוא ידע

  . דבר חיואה

        

ישרות המה לפי ערכו ישרות המה לפי ערכו ישרות המה לפי ערכו ישרות המה לפי ערכו הההה    א צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיוא צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיוא צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיוא צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיו""""ככככ""""

כל ל, עניין סובייקטיביכ' ערכו ותכונתו'אפשר להסביר את הביטוי     ."."."."ותכונתוותכונתוותכונתוותכונתו

,  נכון שזה וודאי.ו באופן אישי אצליםבנוי הדבריםשאחד ואחד יש את איך 

מרגיש שפיכת נפש כלפי הוא הוא הוא הוא . את הדבריםככה  חי שלוהאישי עולם אדם ב

אדם ה שלא .ה" מרגיש צורך להתפלל לקבהואהואהואהוא,  בותנמצא שפיכת הנפש .ה"הקב

 כדי ובא כאבהרוע וה אבל .עכשיובאמת רע וחסר לו , צריך לרמות את עצמו

  .לדחוף אותו להתפלל

 ברגשאדם יש ל עונה על התחושה שהוא,  אומר פה משהו יותר מהותיהרב

ההרגשה הזו לא באה בגלל שהאדם . שיש שינוי ההרגשה ,ובתחושת ההווה שלו

 הוא צריךש,  המעלה של הרגשזוהרי , חי במקום נמוך במקום בהארה עליונה

זה על  .התחושה הזו אמיתית. ואת הרגע האחר לבד, לחיות את הרגע הזה לבד

שרות המה יה שצריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיו"ב רהעונה 

            .השלמת האדם היא דווקא לפי העולמות הרגשייםהשלמת האדם היא דווקא לפי העולמות הרגשייםהשלמת האדם היא דווקא לפי העולמות הרגשייםהשלמת האדם היא דווקא לפי העולמות הרגשיים, "לפי ערכו ותכונתו

        

משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד וווו    וכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חיים""""

למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו  ]הכוונה מה שהם בונות אותו[    בהםבהםבהםבהםשששש    ההשלמהההשלמהההשלמהההשלמה

אם אדם חי את     """"....עושה אותם על זה הצד שכוננם יוצרםעושה אותם על זה הצד שכוננם יוצרםעושה אותם על זה הצד שכוננם יוצרםעושה אותם על זה הצד שכוננם יוצרםוווו    הוא מצליחהוא מצליחהוא מצליחהוא מצליח, , , , המרומםהמרומםהמרומםהמרומם
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  יודע שלכל אחד אם הוא,בלי לחשוש, בלי לפחד, הסתירה הזו כמו שצריך

אז הכל הולך , צריך למלאאחר שהוא  יש משהו , אחרמהמימדים שלו יש תפקיד

        ."על הצד שכוננם יוצרם ",כמו שצריך

        

ליו ליו ליו ליו עעעע    פי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולככככ    אבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לא

הוא הוא הוא הוא , , , , בבבב""""כבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוהההה    קיקיקיקיווווא בתור חוקים יבשים איתנים כחא בתור חוקים יבשים איתנים כחא בתור חוקים יבשים איתנים כחא בתור חוקים יבשים איתנים כח""""ככככ, , , , הפעולה המוסריתהפעולה המוסריתהפעולה המוסריתהפעולה המוסרית

, השכלי, בעולם האובייקטיבירע עכשיו שלאדם  נראה ....מוציא אותם מתכונתםמוציא אותם מתכונתםמוציא אותם מתכונתםמוציא אותם מתכונתם

 ושז הרב אומר .ה יעשה שיהיה טוב"אז הוא רוצה שהקב .בהנהגה הריבונית

הכל , ום שינוין שאי,  הוא ריבונו של עולם,ה"בגלל שמצד הקב?  למה.טעות

מצד העולם האישי , מצד התחושות של האדםהרע בא  .שלם בתכלית השלמות

 אפשר לזלזל ?למה הוא מרגיש רע. שם הוא מרגיש רע, הסובייקטיבי שלו

 הכל 'הנהגה הריבונית'השכל בשלפי  .ההרגשה הזו חסרת משמעותשולהגיד 

הוא  . בסדרהכלש  שטוענת איזה דמות אטומהאז האדם נהיהאבל  .שלם

 מצד השכל בגלל שאם,  את מה שעובר על העולם הרגשי שלומדחיק ומכחיש

אז את מי מעניין מה העולם הרגשי , בונו של עולםי מצד ר,ה"מצד הקב, זה ככה

   .שלי חושב

 הוא לא מסתכל על .עולם של חוכמה איננו,  מדעןאיננו העולם הרגשי אבל

 להרגיש את מה שהוא רגשי צריך העולם ה.'ההנהגה הריבונית'העולם מצד 

אם אדם רוצה . נות את המציאותשצריך לש לומרלא בא גם  הוא .מרגיש עכשיו

 מה שהרגש .ממלא אותו בהרבה כעסים ורוגזן והניסי, לשנות את המציאות

 כדיהכל , כל השמחה שהוא עוברושכל הכאב שהוא עובר הוא צריך להרגיש 

  . לו לשפוך את הנפשלגרום , שלולהפעיל את העולם הרגשי 

הכל ,  שהכל כבר היה אומר ליישכלעכשיו אפשר לבוא ולשאול אבל הצד ה

, אדם שאומר כזה דבר. קלקל את היצירה האלוקיתל חבל -השלמותבתכלית 

התפילה , התפילה אין ענינה לשנות את המציאות .לעולם לא ישפוך את נפשו

י היא "כנס. חיי שעה, נה בצורה הנכוינה לחיות את החיים של העולם הזהיענ

היא ,  העולם כמו שצריך בצורה נכונההיא חיה את,  הרצפההיא, פה בעולם

  .מתפללת

  

היא עמידה מול ,  היא רגש, היא לא שכל,היא השכינה התחתונה, שראלית כנס

, א רגש גם השכינה העליונה הי.היא הקרקע הפוריה שמצמיחה את הכל, ה"הקב

 רגש שמחברההוד הוא , כגון הוד, יהםחיבורים בינ יש גםו.  תקרה יותר כמוהיא
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 בלי .כמו צינורות, תונה לשכינה התח,בין השכינה העליונה, בין הקרקע לתקרה

 למקומות הפשוטים והנמוכים של  לא מגיע,לםלא יורד לעוופי  הי,ההוד

  10.המציאות

  

         עמוד המוסר עמוד המוסר עמוד המוסר עמוד המוסר––––הרגש הרגש הרגש הרגש 

אדם כמו . או חובהי ששאל האם תפילת ערבית רשות "רשב על 11רא בגמפרוסמ

אבל על . יכול לוותר על תפילת שחרית ומנחה, 12 שתורתו אומנותו-י"רשב

שעות ,  שעות התבודדותהואלילה ה -13תפילת ערבית אדם לא יכול לוותר

יא  ההרב כותב שתפילת ערבית ,שהאדם נפגש עם העולמות הפנימיים שלו

  . התפילה של הנבואה וז" ויפגע במקום", 14הכנה לנבואה

ועוד לא מספיק  שלא למדו ,נשים עלובי נפשלא רק לאהוא ל מה שכתוב פה כ

 .ה להתפללואין למ, בשכל הכל שלם ש- ה"דעים שאין שינוי ברצון של הקביו

 ושלמדאלו  גם ,15שהתפילה היא כמו שושנה שנפתחת, הרב משתמש בביטוי

ל העניין ש .התפילה פותחת את העולמות הפנימיים, להתפלל הרבה צריכים

ה "אלא לבנות קומה לקב, ה" לא לשנות את הרצון של הקבהתפילה הוא

  היאהנפש פריחה שלה ,"קרבת אלוקים לפי רגשותיו", ונלבעולמות הרגשיים ש

 לזה שיש לי  קשראין. עיקר חיותו של האדםהיא , בגעגועיםשהנפש משתפכת כ

   .ה שיפתור לי אותה" ואני מבקש מהקבבעיה

  

ושניהם הם , מימד שכלי ומימד רגשי, וך האישיות שלייש לי שני מימדים בת

,  חסד וגבורה הם נקראיםהמימדים האלו נקראים. ם באופן מוחלטילכתחילאי

ה מתגלה בעולם רק " לא יעלה על הדעת שהקב.חסד ורגש הוא גבורהשכל הוא 

הרגש מגיע ממקומות הרבה יותר מבחינה מסוימת  .בחסד או רק בגבורה

 לא שייך להגיד .16של יצחקלסוגיה ,  למידת הדיןשורק, גבוהים מהשכל

 להגיד שלא יהיה בתוך לכן לא שייך, ה מתגלה רק בשכל ולא ברגש"שהקב

  . האדם את הצורך להתפלל

                                                 
  .ה"הנושאים האלו יבוארו בשיעורים הבאים בע 10
 .'ועיין שם גם סעיף ד. כו, פרק רביעי, ברכות, עין איה: ברכות דף כז 11
 .דף יא, שבת 12
אלא בשביל , מהתפילה הזו' להפטר'לא באה בשביל , אלה אם תפילת ערבית היא רשותהש 13

 אם -שואל על תפילת ערבית, י שהיה פטור מן התפילה"לכן דווקא רשב. להבין את המהות שלה
  .עיין שם. אז וודאי שהוא לא יוותר עליה, זה אומר שהיא שייכת לעולמות פנימיים, היא רשות

  .קמז, פרק תשיעי, ברכות, יהאן ועין עי. ד, פרק רביעי, ברכות, עין איה 14
  .עמוד יא סעיף ב ,הקדמה לעולת ראיה 15
  .קמו-קלז, תשיעיפרק , שבת, עין איהסוגיה ב 16
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לא  הוא ,נכון? היה צריך להתפלל תפילה כזו, ור מן התפילהטי שהיה פ"רשב

ה לו תהי לא , אבל מה.ין שהכל לכתחילהוא הבה, רצה לשנות את המציאות

 צריך  שלא, אפילו משה.בוודאי שהיה לו את המימד הזה ?17ת הרגשיקומהה

ארץ ישראל . 18רץכנס לאיצריך דמיון בשביל לההיה  ,בשביל הנבואה שלו דמיון

יכנס להאבל הוא רצה ,  הוא היה יכול להישאר במדבר בלי דמיון.שייכת לדמיון

  .לארץ

עולם רגשי ששופך את  . מוחלט שהרגש הוא לכתחילאי באופןאני חותר להגיד

יש פסוקים  .לא זקוק לשום הסבר למה הוא עושה את זה, ה"עצמו לפני הקב

שם כתוב שהתורה היא כלי , שמתארים את המחשבות הכי עמוקות שיש

.  אומן וכלי האומנות שלו זה התורהה"רואים שהקב, 19ה"אומנותו של הקב

 התפיסה הזושאין לו את אדם . יתיסה של האומן היא לא תפיסה דיעבדהתפ

  .ה"לא קרוב לקב

עמוד  את הלאדם כזה אין, 'מאורי האש' סוגיית בשפה שלדבר ננו אם אנח

הרב , 20על תחיית המתיםגם  .אין לו את היסוד האותנטי של המציאות, המוסרי

חנו צריכים את תחיית המתים נשא. ולא רק מדעי,  מוסריהיא יסודש מסביר

צריך לחיות נכון ש, עולם הזה חשובהלמדת אותנו שתחיית המתים מ .בשבילנו

חסידים גדולים צריך להיות , עולם הבא ולא לפחד לעזוב את עולם הזההאת 

עולם הלהתעלם מאי אפשר  אבל -  עצמועולם מופלא בפניהוא , של עולם הבא

   21 . היא כשיש לנו גם עולם הזה וגם עולם הבאמוסריתשהשלמות הכיון  ,הזה

  

 זקוקה אבל אנחנו מדברים על זה שהנפש, יודע שהכל שלםהשכל ודאי 

יה הנפש בנו, ה טובמרגישהנפש לא יכולה להגיד אני כן  .להשתפכות הנפש

. שקרזה להתכחש לזה . אהבה, יראה, שמחה, לֶב ֵא:היא מרגישה, אחרת מהשכל

כל הצרות . היא מרגישה לא טוב כדי להתפלל    ?מרגישה לא טוב הנפשאז למה 

  . הכל בא בשביל לעורר אותה להתפלל,  כל הסיבות והמסובבים,להשנגרמו 

יבה אין שום סו ,הכל צפוי, ר כלום לא חס'ההנהגה הריבונית'מצד , נכון

 מה היא ,ה לא באה לשנותהתפיל אם אז. לא צריך שינויגם . שהתפילה תשנה

                                                 
במובן של חיי עולם הזה המתוקנים , אלא במובן של דוד המלך, לא מדובר במובן האנושי 17

 .ה"שהם השכינה של הקב, והשלמים
 .יח, אל ותחיתוישר, אורותעיין  18
ועין . ב, א, פ בראשית רבה"ע. ל, ח, משלי" ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום" 19

  . קפה-קפא' עמ, ה חלק ב"פנקסי הראי
 .קמב, פרק ראשון, ברכות, עין איה 20
. ה לא מתגלה רק בצורה אחת"הקב', וגם הופעה של ה' יש גם הופעה של י, ה-כמו שם י 21

 :כט, מנחות
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 מידה מהותיתהיא ' עבודת ה. ישל'  לעבודת ה,אלא היא קשורה אלי? כן עושה

, העולם הרגשי של האדם.  מריבונו של עולם וההנהגה שלו פחותלא, וחשובה

ה ברא את העולם כך שחוץ " שהקבים עד כדי כך חשובהם, של האדם' עבודת ה

 לעורר את העולם הרגשי  באט שלנוהמב. יש גם את המבט שלנו, שלומהמבט 

   .שלנו

ישרות המה ישרות המה ישרות המה ישרות המה הההה     ודיעותיו ודיעותיו ודיעותיו ודיעותיוצריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתוצריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתוצריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתוצריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו""""הרב ל  ש הכוונהוז

מצד ריבונו הרי  ,מה הערך של הדבר הזה, אני יכול לשאול ....""""לפי ערכו ותכונתולפי ערכו ותכונתולפי ערכו ותכונתולפי ערכו ותכונתו

 ברגש ,אז אני מזלזל בכל המימד הזהאבל  . לא חסר לי כלום,של עולם

, בורה ודיןאני מזלזל בכל ההנהגה האלוקית שנקראת גיוצא ש. בשפיכת הנפשו

אמונה באופן  מתקייכאילו לא , הזהכאילו לא קיים המימד , אש השנהרשזה 

יש . ' עולםיחי' ולא רק 'חיי שעה' יש לנו , את זהלכן צריך להשכיל .טבעי ורגשי

 יש לנו עולם טבעי של השתפכות , נכון.לא רק עולם שכליולנו עולם רגשי 

  .מצמץ ובלי להתבייש מאף אדם שכלתןבלי ל, הנפש

  

    ל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהמשתמש בתפילה ובכמשתמש בתפילה ובכמשתמש בתפילה ובכמשתמש בתפילה ובכוווו     באורח חיים באורח חיים באורח חיים באורח חייםוכל המהלךוכל המהלךוכל המהלךוכל המהלך""""

 אפשרות :בשתי צורות' ותיאמונהדעות ה' להבין את המושג אפשר ,,,,""""בהםבהםבהםבהםשששש

 . של האמונההמבנההמבנההמבנההמבנההכוונה שאני מתפלל על פי ,  שצריך ללמוד אמונה,ראשונה

כל  .אחד המקצועות נקרא אמונה,  שבתוך לימוד האמונהאפשרות שניה

 הכוונה שאני מתפלל מתוך .ונהעולם האמ הם הכללים של התפילה עצמה

   . של אמונהעולם רגשי

 ביחס  רק לא. שיש מקצוע שנקרא אמונה הרב אומרר אביךהקדמה למוסב

מיות של התורה יש מקום שנקרא י בתוך הסוגיות הפנ אלא,ראגמללימוד 

ם  ש.היש לה ערך בפני עצמ, צריך לדעת מה המשמעות של אמונה .אמונה

        . וד לכל לימוד בסיס ויסושזה הרב אומר

, הכל שלםה " שמצד הקבנכון . הם באים להשלים אותו""""מה שבהםמה שבהםמה שבהםמה שבהםכפי צד ההשלכפי צד ההשלכפי צד ההשלכפי צד ההשל""""

  אני מרגיש,גיש אחרתבל אני עכשיו מרא,  אין שינוי'ההנהגה הריבונית'מצד 

 למה .אבל אני יכול לא להכחיש, להתעלם, תכחשהאז אני יכול ל. לא טוב

, בשביל לשנות אותה, ה הזוהנקוד בשביל להפעיל את ?ה עשה לי את זה"הקב

,  לגמרית שולישהעמידה הזו אפשר להגיד .ה"בשביל שהיא תעמוד לפני הקב

 מכניס אותי הוא,  הרגש פותח לי את הפתח פנימה.דבר שוליהיא איננה אבל 

  .לתוך התופעה עצמה
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ליו ליו ליו ליו עעעע    פי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולככככ    אבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לא""""

אני לא יכול ,  לערבב אפשריא """"א בתור חוקים יבשים איתניםא בתור חוקים יבשים איתניםא בתור חוקים יבשים איתניםא בתור חוקים יבשים איתנים""""ככככ    ,,,,ה המוסריתה המוסריתה המוסריתה המוסריתולולולולהפעהפעהפעהפע

   . למחוק את הסובייקטבשם האובייקט

, בגלל שאני מעריך את העולם הפנימי שליש  הרב אומר22בסוגיה של החלומות

, ה"הקבבגלל שהעולם הפנימי שלי הוא נכס לי ול' וב, כי יש לי עולם פנימי' א

  . רבה דברים נפלאיםול לעשות בו האני יכ

 .לצום, צריך להריע,  הצרהעלכתוב במפורש צריך להתפלל ,  צרההיאצרה 

 יתפלל כשאדם מבין שכל הצרות הקשיים והמרירות שלו באים בשביל שהוא

יכול להיות שהצרה , אז אם הוא ישפוך את הנפש, שך את הנפה וישפו"לקב

, יך שאני חש את הדבראבל א, שאר אותו דברית 'ההנהגה הריבונית'. תיעלם

. מאוד ערך גדול הםיש ל,  מכבד את איך שאני חש את הדברהעובדה שאניו

בר יש היבט באיך שאני חש את הד, ובנוסף, בשביל הרגש, קודם כל בשבילי

  .כל זה כשאדם משתמש ברגש כמו שצריך. שהוא גבוה יותר מהשכל

 כך הוא צריך לתת ,ה לוקורבדיוק כמו שאדם צריך לתת כבוד לרגש ולכל מה ש

לו ולהשליך אותו על ש את המבנה הרגשי לקחתל הוא לא יכו. כבוד לשכל

   .שם הכל שלם, עלת על פי כללים שלה ההנהגה הריבונית פו.ההנהגה הריבונית

  

    

היו צריכים לשנות הם  """",,,,א ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרלללל    ותחת אשרותחת אשרותחת אשרותחת אשר""""

ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות יייי    ודודודודא עא עא עא ע""""ככככ""""    ....את העולם המוסרי של האדם

כמו     """",,,,מד צדקמד צדקמד צדקמד צדקלללל    אותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לאאותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לאאותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לאאותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לאומחזירים ומחזירים ומחזירים ומחזירים , , , , עשים רעיםעשים רעיםעשים רעיםעשים רעיםממממ    ככככ""""אחריהן גאחריהן גאחריהן גאחריהן ג

ה "כאילו שהקב, ה" שחושב שהוא ישנה את הרצון של הקב,דתי פרימיטיבי

     """"....והן מזכירין עונותיו של אדםוהן מזכירין עונותיו של אדםוהן מזכירין עונותיו של אדםוהן מזכירין עונותיו של אדם""""    .זקוק לזה שנשנה אותו

                                                 
 .לז, לב, ברכות פרק תשיעי, ין איהע 22


